
PROVINCIALEWEG 15
BERGAMBACHT



Kernkwaliteiten:

* prachtige ligging aan het water

* zeer goed onderhouden

* woonoppervlakte circa 122 m2 

* inhoud woonhuis circa 535 m3

Oplevering : in overleg

Vrijstaande woning

Voor u ligt de brochure met informatie over de woning waarin u 

interesse heeft. Om u een goede indruk te geven, vindt u in deze 

brochure veel informatie over deze prachtige vrijstaande woning

Deze woning draagt het waardevolle predikaat BUITENSTATE.

Een BUITENSTATE is een vrij gelegen – one of a kind – woning 

in het buitengebied. Een woning  waar de beleving van rust en 

ruimte centraal staat en waar vrijheid heerst. Een niet-alledaags 

onroerend goed met optimaal woongenot en veel mogelijkheden.

Geeft deze brochure u een (buiten)goed gevoel?

Uw BUITENSTATE makelaar nodigt u van harte uit voor een bezich-

tiging. De woning kan u op papier aanspreken, maar de emotie 

en zintuigprikkeling die de woning teweeg brengt, voelt u alleen 

ter plekke. Tijdens een bezichtiging krijgt u informatie over de 

woning en de omgeving. U kunt al uw vragen aan onze makelaar 

voorleggen.

Is dit uw buitenkans…?

Alex Peters, makelaar Schep Makelaardij



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kadastrale gegevens

Bergambacht C 4716, groot 1.665 m2

Bestemmingsplangegevens

Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’,

vastgesteld 13-12-2011

Bestemming: Wonen



Dit is een uitstekende plek om te wonen en te recreëren ineen, gelegen tussen 

Schoonhoven en Bergambacht, vind je deze zeer goed onderhouden vrijstaande 

woning op een perceel van 1.665 m2.

Deze woning is in 2010 door de huidige bewoners totaal gerenoveerd en is geheel 

instap klaar, zelfs het schilderen kan achterwege blijven.

In de tuin heb je een tuinhuis staan en 

een klusschuur.



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Aan de achterzijde bevindt zich een natuurplas met royale steiger zodat het daar 

ontzettend goed toeven is. Het gezellige centrum van Schoonhoven, met haar grote 

aanbod aan winkels, leuke restaurants en onderwijsvoorzieningen (ook middel-

baar) ligt op 2 km afstand.
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Het woonhuis heeft de volgende inde-

ling en is zeer geschikt om eventueel 

alle functies op de begane grond te 

situeren.

Begane grond: entree, hal, toilet 

meterkast, prachtige living met open 

keuken, circa 46 m2, met openslaande 

deuren naar de veranda van waaruit je 

een schitterend uitzicht hebt. Ook is er 

vanuit de woonkamer toegang naar een 

wijnkelder 

op stahoogte van circa 7 m2. 





Zeer royale bijkeuken, die zeer goed te benutten is als bijvoorbeeld een praktijk-

ruimte, een afzonderlijke wasruimte en een studeer-/zitkamer.



Eerste verdieping: overloop, complete luxe badkamer en 3 slaapkamers van res-

pectievelijk 12 m2 , 12 m2 en 9 m2.

Via een vlizotrap bereik je de zolderberging.









BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN



Samenvattend een schitterende woning en woonplek met heel veel privacy aan de 

achterzijde. 



WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

Makelaar Alex Peters

M 0653 67 82 12

E a.peters@schep.nl

www.schep.nl

Een BUITENSTATE makelaar is gese-

lecteerd op grond van zijn of haar 

jarenlange aantoonbare ervaring en 

deskundigheid. Hij is geworteld in het 

buitenleven. Hij is vertrouwd met de 

plaatselijke gewoonten en gebruiken. 

Hij zal u deskundig voorlichten tijdens 

de bezichtiging. Hij laat u de rust en de 

ruimte van de woning ervaren. Eigen. 

Solide. Aangenaam. En net een beetje 

anders.

Wilt u meer informatie? Of heeft u inte-

resse in een bezichtiging? Neem dan 

gerust contact met ons op.


